
 

INFORMACJA PRASOWA 

 

Nowy OM-D E-M5 Mark III: wszystko, czego potrzebujesz, aby uwolnić 

się od ciężkiego sprzętu oraz ograniczeń, które niesie za sobą 

fotografowanie smartfonem 

 

 

Olympus OM-D E-M5 Mark III: kompaktowy i lekki aparat, 

uszczelnienia, precyzja, film 4K 

 

 

Warszawa, 17 października 2019 | OM-D E-M5 Mark III to lekki 

i kompaktowy bezlusterkowiec wyposażony w innowacyjne technologie 

Olympus. Aparat został zaprojektowany z myślą o entuzjastach 

fotografii i średnio zaawansowanych użytkownikach. E-M5 Mark III jest 

uszczelniony, posiada precyzyjny AF, wydajną stabilizację oraz 

wszechstronne funkcje gwarantujące doskonałą jakość obrazu – 

z pewnością docenią ją zarówno fotografowie, jak i filmowcy. 

W połączeniu z obiektywami M.Zuiko PRO system E-M5 Mark III nadal 

zachowuje niewielkie wymiary, dzięki czemu można mieć go zawsze przy 

sobie. 

 

 

Zaawansowane technologie, ergonomia, uszczelniony korpus – wysoka 

jakość obrazu w każdych warunkach 

Wszystkie podzespoły OM-D E-M5 Mark III zostały zminiaturyzowane, aby 

stworzyć najmniejszy, najlżejszy i najbardziej kompaktowy aparat w swojej 

klasie. E-M5 Mark III wyposażono w matrycę 20,4 MP Live MOS, szybki 

procesor obrazu TruePic VIII (stosowany w OM-D E-M1 Mark II) oraz nowy, 

wbudowany 5-osiowy system stabilizacji. 

Zastosowanie znakomitego procesora obrazu oraz nowych algorytmów 

przetwarzania obrazu pozwoliło zmniejszyć poziom szumów przy wysokim 

ISO, a także ograniczyć niekorzystne zniekształcenie na krawędziach kadru. 

Ponieważ konstrukcja E-M5 Mark III jest odporna na pył, zachlapania oraz 

mróz, aparat świetnie sprawdza się w każdych warunkach pogodowych1. 

Filtr ultradźwiękowy SSWF (Super Sonic Wave Filter) skutecznie usuwa kurz 

i zabrudzenia z matrycy, wibrując z prędkością ponad 30 000 drgań 

na sekundę przy każdym włączeniu bezlusterkowca.   

Dobrze wyprofilowany, gumowy element obudowy umieszczony pod kciukiem 

oraz większy, wygodniejszy grip gwarantują jeszcze lepszą ergonomię. 

 

                                                      
1 Przy zastosowaniu uszczelnionego obiektywu M.Zuiko. 

 

OM-D E-M5 Mark III 

GŁÓWNE CECHY: 

> Kompaktowy i lekki korpus. 

> Uszczelnienia, odporność 

na pył, zachlapania oraz mróz. 

> Matryca 20,4 MP Live MOS. 

> Filtr ultradźwiękowy SSWF.  

> Wbudowana 5-osiowa 

stabilizacja obrazu 

gwarantująca do 6,5 EV4
. 

> Procesor obrazu TruePic VIII.  

> 121-punktowy, krzyżowy AF 

z detekcją fazy na matrycy, 

różne tryby i ustawienia AF.  

> Klasyczny design, 

ergonomiczna konstrukcja. 

> Wymiary: Szer. 125,3 mm x 

Wys. 85,2 mm x Gł. 49,7 mm. 

> Waga: około 366 g (sam 

korpus), 414 g (z baterią i kartą 

pamięci SD). 

> Zestawy:  

(srebrna i czarna wersja 

kolorystyczna) 

- sam korpus 

- korpus + obiektyw M.Zuiko 

Digital ED 12-40mm F2.8 PRO 

- korpus + obiektyw M.Zuiko 

Digital ED 12-200mm F3.5-6.3. 

> Dostępność:  

połowa listopada 2019.  



 

Szybki i precyzyjny, 121-punktowy, krzyżowy AF 

OM-D E-M5 Mark III, tak jak OM-D E-M1 Mark II, został wyposażony  

w 121-punktowy, krzyżowy AF z detekcją fazy na matrycy. Bezlusterkowiec 

szybko i precyzyjnie ustawia ostrość, nawet jeśli zdjęcia wykonywane są przy 

zastosowaniu jasnego obiektywu. Udoskonalony algorytm zapobiega 

nieoczekiwanej zmianie punktu ostrości podczas fotografowania obiektów 

znajdujących się w różnej odległości od obiektywu. 

Sekwencyjne fotografowanie z prędkością do 10 kl./s w trybie śledzenia AF / 

AE umożliwia uchwycenie przemieszczających się obiektów – np. w trakcie 

wykonywania zdjęć sportowych lub fotografowania dzikiej przyrody. Algorytm 

śledzenia ruchu pobiera informacje z podglądu na żywo i zapisanych zdjęć, 

dzięki czemu skutecznie śledzi nagłe zmiany położenia fotografowanego 

obiektu oraz zmianę prędkości, z jaką porusza się dany obiekt. 

Dzięki mechanizmowi MSC (Movie & Still Compatible) aparat z obiektywem 

M.Zuiko ustawia ostrość niemal bezszelestnie. 

 

Nowa, kompaktowa wbudowana 5-osiowa stabilizacja obrazu 

W oparciu o analizę obrazu i na podstawie informacji o drganiach aparatu 

pobieranych z czujnika żyroskopowego o wysokiej czułości, procesor 

TruePic VIII precyzyjnie kontroluje jednostkę IS i pozwala uzyskać 

skuteczność do 5,5 EV2. Gdy wbudowana stabilizacja obrazu współpracuje 

ze stabilizacją optyczną w obiektywach3 za pomocą funkcji Sync IS, aparat 

OM-D E-M5 Mark III zapewnia aż 6,5 EV4. 

 

Wszechstronne funkcje oraz zaawansowane tryby 

Live Composite  

OM-D E-M5 Mark III w trybie Live Composite nakłada na siebie wiele zdjęć 

wykonanych przy tym samym czasie otwarcia migawki i łączy tylko jaśniejsze 

sekcje, by zarejestrować smugi światła. Funkcja ta przeciwdziała 

prześwietleniu ujęcia, z którym mamy do czynienia przy długim czasie 

ekspozycji. Efekty można śledzić na bieżąco na ekranie aparatu. 

 

Pro Capture  

Tryb pozwala sfotografować trudne do uchwycenia momenty, np. chwilę, 

w której ptak wzbija się do lotu. Po naciśnięciu spustu migawki do połowy 

aparat zapisze w buforze nawet 14 ostatnich klatek w pełnej rozdzielczości, 

                                                      
2 Z obiektywem M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO, ogniskowa 40 mm 

(odpowiednik 35 mm = 80 mm). Zgodność ze standardem CIPA, gdy korekta dokonywana jest 

na dwóch osiach. 
3 M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4 IS PRO, M.Zuiko Digital ED 300mm F4 IS PRO  

(stan na 17 października 2019). 

4 Z obiektywem M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4 IS PRO, ogniskowa 100 mm 

(odpowiednik 35 mm = 200 mm). Zgodność ze standardem CIPA, gdy korekta dokonywana jest 

na dwóch osiach. 

FUNKCJE I TRYBY: 

> Filmowanie 4K oraz C4K, 

różne poziomy czułości IS, 

filmy Full HD rejestrowane 

z prędkością 120 kl./s, wejście 

mikrofonowe. 

> Tryb Live Composite. 

> Pro Capture (do 14 klatek 

w buforze). 

> Zdjęcia 50M High Res 

ze statywem. 

> Focus Bracketing i Focus 

Stacking. 

> Duży wizjer elektroniczny. 

> Szybka migawka mechaniczna: 

1/8000 s. 

> Indywidualne tryby 

fotografowania.  

> Wi-Fi oraz Bluetooth. 

> Ładowanie przez USB. 

> Fotografowanie bez migotania 

i funkcja Flicker Scan. 

> Sceny i filtry artystycznie. 

 

AKCESORIA: 

> Grip ECG-5 

> Uniwersalny plecak 

fotograficzny Olympus 

 



 

a po naciśnięciu spustu migawki do końca – kolejne bieżące ujęcia. Oznacza 

to, że mimo naturalnego opóźnienia reakcji fotografa uda się zarejestrować 

obrazy obserwowane przed wciśnięciem spustu migawki do końca. 

 

Zdjęcia 50M High Res ze statywem  

Matryca przesuwana jest o 0,5 piksela podczas zapisywania 8 kolejnych 

zdjęć. Fotografie łączone są następnie w jeden obraz o rozdzielczości 50M. 

Funkcja doskonale sprawdza się w trakcie wykonywania zdjęć 

krajobrazowych, a także produktowych w warunkach studyjnych. 

 
Focus Bracketing oraz Focus Stacking 

E-M5 Mark III pracujący w trybie Focus Bracketing wykonuje nawet 999 zdjęć 

przy jednym naciśnięciu spustu migawki. Aparat zapisuje każde ujęcie 

z delikatnym przesunięciem ogniskowej – użytkownik ma do wyboru 

10 poziomów przesunięcia. Zarejestrowane fotografie można łączyć w jeden 

obraz za pomocą Olympus Workspace – oprogramowania do edycji zdjęć.  

E-M5 Mark III pozwala stworzyć zdjęcie, którego nie uzyskamy przez 

przymknięcie przysłony.  

Funkcja Focus Stacking automatycznie łączy obrazy w E-M5 Mark III. 

8 zdjęć wykonanych z delikatnym przesunięciem punktu ostrości tworzy 

fotografię o większej głębi ostrości. Dzięki temu zdjęcia makro będą bardziej 

szczegółowe i tym samym bardziej atrakcyjne. 

 

Inne praktyczne funkcje i tryby 

Filmowanie C4K 

Informacje z precyzyjnie działającego układu AF z detekcją fazy 

wykorzystywane są do optymalnego ustawiania ostrości podczas filmowania. 

Dzięki temu E-M5 Mark III z łatwością rejestruje płynne i ostre filmy 4K 30p. 

Połączenie 5-osiowej stabilizacji obrazu z elektroniczną stabilizacją pozwala 

nagrywać stabilne wideo bez dodatkowego sprzętu stabilizującego cały 

aparat. 

 

Wizjer elektroniczny 

Żywe kolory, wysoki kontrast, rozdzielczość 2,36 miliona punktów, minimalne 

zniekształcenia na krawędziach kadru – wyświetlacz OLED w wizjerze 

elektronicznym (EFV) znacznie ułatwia obserwowanie fotografowanej sceny. 

Osoby noszące okulary z pewnością docenią długi punkt oka wynoszący 

około 27 mm. 

 

Mechaniczna migawka; 1/8000 s  

Mechaniczna migawka pracuje z prędkością do 1/8000 s. E-M5 Mark III 

ułatwia osiągnięcie efektu rozmycia tła przy maksymalnie otwartej przysłonie 

jasnych obiektywów nawet w mocnym świetle słonecznym bez stosowania 

filtrów szarych ND. 



 

 

Indywidualne tryby fotografowania 

Tryb C (widoczny na pokrętle wyboru trybów) pozwala zapisać jedno ulubione 

ustawienie; menu daje dostęp do dwóch dodatkowych ulubionych ustawień. 

 

Wi-Fi, Bluetooth, OI.Share 

Bluetooth pozwala połączyć aparat ze smartfonem przy pomocy aplikacji 

Olympus Image Share (OI.Share) zainstalowanej na telefonie. Dzięki temu 

poprzez Wi-Fi z łatwością prześlemy do smartfona zapisane zdjęcia. 

Przy pomocy funkcji Share Order wybrane zdjęcia z aparatu można 

automatycznie przesłać do smartfona, gdy aparat jest wyłączony. 
 

Ładowanie przez USB 

Akumulator E-M5 Mark III można ładować np. za pomocą powerbanku, 

komputera czy ładowarki do telefonu. 

 

Fotografowanie bez migotania oraz funkcja Flicker Scan  

Aparat wykrywa częstotliwość migotania źródeł światła i kontroluje czas 

otwarcia migawki, aby wyeliminować nierównomierne naświetlenie obrazu. 

Flicker Scan pozwala wybrać odpowiedni czas otwarcia migawki, 

aby zminimalizować efekty migotania, a tym samym wykonać zdjęcie 

z najlepszą ekspozycją w danych warunkach. 

 

SCN (Sceny) i Filtry artystyczne 

Aparat oferuje 6 trybów tematycznych. By użyć optymalnych ustawień, 

wystarczy dotknąć przykładowego zdjęcia.  

E-M5 Mark III pozwala zastosować aż 16 filtrów artystycznych. Osiągnięty 

efekt można sprawdzić na ekranie LCD. 

 

Dostępność 

OM-D E-M5 Mark III – sam korpus, zestaw z obiektywem 

M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO oraz zestaw z obiektywem M.Zuiko 

Digital ED 12-200mm F3.5-6.3 – będzie dostępny w połowie listopada 2019 

w czarnej oraz srebrnej wersji kolorystycznej. 

 

Gwarancję aparatu OM-D E-M5 Mark III można bezpłatnie przedłużyć 

o 6 miesięcy5. W tym celu wystarczy zarejestrować go w serwisie 

MyOlympus. 

 

 

Wybrane akcesoria 

                                                      

5 Sześć miesięcy dodatkowej gwarancji w kraju zakupu. 

https://my.olympus-consumer.com/


 

Nowy OM-D E-M5 Mark III jest kompatybilny z szeroką gamą obiektywów 

i akcesoriów systemu Mikro Cztery Trzecie (torby, lampy błyskowe, 

rejestratory dźwięku, mikrofony), bezpłatnym oprogramowaniem do obróbki 

i udostępniania zdjęć (Olympus Workspace) oraz instalowaną 

na smartfonach aplikacją Ol.Share. 

 

Grip ECG-5 

Gwarantuje pewniejszy chwyt i daje większy komfort pracy podczas 

fotografowania w pionie – został wyposażony w spust migawki i pokrętło 

sterujące. 

 

Uniwersalny plecak fotograficzny Olympus 

Nieprzemakalny i odporny na zabrudzenia. Mieści jeden korpus aparatu 

Olympus oraz minimum pięć obiektywów M.Zuiko. Posiada specjalną 

przegródkę na laptopa lub tablet. Zwijane otwarcie i zapinana na suwak 

przednia klapa dają szybki dostęp do regulowanych przegródek 

i dodatkowych kieszeni na karty SD, dokumenty oraz osobiste drobiazgi.  

 

Więcej informacji na stronie www.olympus.pl/accessories . 

 

Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  

Aktualne specyfikacje znajdują się na stronie https://www.olympus.pl/ . 

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: 

OLYMPUS Polska Sp. z o.o. 

ul. Wynalazek 1 

02-677 Warszawa, Polska 

Tel: +48 22 366 00 77 

E-mail: biuro.polska@olympus-europa.com  

https://www.olympus.pl/  

https://partner.olympus.pl/ 

http://www.olympus.pl/accessories
https://www.olympus.pl/
mailto:biuro.polska@olympus-europa.com
https://www.olympus.pl/
https://partner.olympus.pl/

